
Monitor Polski Nr 2 11 Poz. 12, 1 3 i 14 

12 

UCHWAlA Nr 11 RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 stycznia 1990 r. 

w sprawie zasad ustalania kursu złotego w stosunku do walut obcych . 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 
1989 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 4, poz. 22 
i Nr 74, poz. 439) Rada Ministrów uchwala, co następuje : 

§ 1. Prezes Narodowego Banku Polskiego ustala kurs 
złotego w stosunku do walut wymienialnych, uwzględniając: 

1) poziom rezerw dewizowych systemu bankowego, 

2) zmiany zachodzące we wzajemnych relacjach walut na 
międzynarodowym rynku walutowym, 

3) kształtowanie się bilansu płatniczego państwa, 

4) zobowiązania międzynarodowe państwa, 

5) ceny walut na rynku dewizowym działającym zgodnie 
z przepisami art. 10 ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. 
- Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, 
poz. 441). 

§ 2. Kurs, o którym mowa w § 1, jest ustalany w stosun
ku do koszyka walut zawierającego waluty wymienialne, 
których udział w obrotach bieżących bilansu płatniczego jest 
nie mniejszy niż 1 % . 

§ 3. Prezes Narodowego Banku Polskiego, stosownie 
do odpowiednich porozumień międzypaństwowych, ustala 
kurs złotego w stosunku do walut państw, z którymi dokonu
je się rozliczeń w trybie płatności niehandlowych. 

§ 4. Minister Finansów i Minister Współpracy Gospodar
czej z Zagran icą współdziałają z Prezesem Narodowego Ban
ku Polskiego przy ustalaniu poziomu kursu i jego zmianach. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życ ie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ZARZĄDZENIE Nr 3 PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 stycznia 1990 r. 

uchylające zarządzenie w sprawie zatrudniania cudzoziemców. 

Zarządza się, co następuje : 

§ 1. Traci moc zarządzenie nr 31 Prezesa Rady Minist
rów z dnia 29 kwietnia 1965 r. w sprawie zatrudniania 
cudzoziemców (Monitor Polski Nr 23, poz. 110) . 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 stycznia 1990 r. 

Prezes Rady Ministrów: T. Mazowiecki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 16 stycznia 1990 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wynagradzania pracowników szkół wyższych 
nie będących nauczycielami akademickimi. 

Na podstawie art. 208 ust. 5, art. 210, 212 i 213 ustawy 
zdnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1985 r. 
Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 22, poz. 128 oraz z 1989 r. Nr 4, 
poz.24,Nr6,poz.33,Nr20,poz. 104,Nr29,poz. 154, Nr34, 
poz. 181 i Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 
lipca 1989 r. w sprawie stanowisk pracy oraz zasad wyna
gradzania pracowników szkół wyższych nie będących nauczy
cielami akademickimi (Monitor Polski Nr 29, poz. 221, Nr 32, 
poz. 248 i Nr 38. poz. 299) wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie usta
lone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia , 

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie usta
lone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, 

3) załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie 
ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarzą

dzenia. 

§ 2. Stawki wynagrodzenia zasadniczego określone 
w załącznikach nr 1 i 3 obejmują dodatki określone w za
rządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 lipca 
1989 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen artykułów 
żywnościowych (Monitor Polski Nr 24, poz. 189, Nr 30, poz. 
235 i Nr 35, poz. 278) . 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 grudnia 1989 r. 

Minister Edukacji Narodowej: H. Samsonowicz 


